
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์ 
5 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์..มอสโคว ์GO ON! 
กาํหนดเดนิทาง มกราคม - เมษายน 2563 

โดยสายการบนิ  THAI AIRWAYS (TG)  
� ชารก์อรส์ เมอืงที3มคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปตัยกรรมทางศาสนาและเกา่แกท่ ี3สดุแหง่หนึ3ง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจที3สําคญัของประเทศรสัเซยี 
� วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปตัยกรรมที3มลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถล์กูกวาดน ั3นเอง 
� ชอ้ปปิE งตลาดอสิมายโลโว ่เลอืกซืEอสนิคา้พืEนเมอืงนานาชนดิ เชน่ ตุก๊ตาแมล่กูดก เป็นตน้ 
� พระราชวงัซารซินิา่ เป็นพระราชวงัฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรนี 
� พเิศษ...ชมการแสดงละครสตัว ์การแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี3ไมค่วรพลาด 

 
 
 
วนั

แรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว - ที3พกั 
 

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 3 เคาทเ์ตอร ์D สายการ
บนิ THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสัมภาระ 
(ขอสงวนสทิธิOในการเลอืกที3น ั3งบนเครื3อง เนื3องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

14.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 
เที3ยวบนิที3 TG974  (สําหรบัเที3ยวบนินีE มบีรกิารอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3องบนิ ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 10 ช ั3วโมง 20 นาท)ี 

 
20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว ต ัEงอยูท่ ี3กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ต ัEงอยูท่ ี3กรุง

มอสโก ประเทศรสัเซยี  
(เวลาทอ้งถิ3น ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั3วโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั 2งอยู่ใกลแ้ม่นํ2ามัสกวา ซึ�งในตัวเมอืงมี
ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที�มปีระชากรหนาแน่นที�สดุในยุโรป และเมื�อ
สมัยครั 2งที�สหภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
จากนั2นนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พัก 

ที3พกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 - 3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดี3ยว 

15 – 19 มกราคม 2563 33,999.- 33,999.- 5,000.- 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆะบชูา) 37,999.- 37,999.- 5,000.- 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 35,999.- 35,999.- 5,000.- 

04 – 08 มนีาคม 2563 34,999.- 34,999.- 5,000.- 

18 – 22 มนีาคม 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 

22 – 26 เมษายน 2563 36,999.- 36,999.- 5,000.- 

หมายเหต ุ:รายการนีEไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ3นและคนขบัรถ 
( รวมทา่นละ 50 USD ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที3สอง      โบสถน์วิเยรซูาเล็ม - จตัรุสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกมุ – พระราชวงัเครมลนิ  
  จดุชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิส ์- การแสดงละครสตัว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 นําท่านเดนิทางสู่ โบสถน์วิเยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) สรา้งขึ2นในปี คศ. 1656 โดย 

นักบญุนกิคอน เพื�อเป็นสถานที�ทางศาสนาออกหา่งไปจากมอสโกโดยใชช้ื�อวา่เมอืงเยรซูาเล็มใหมโ่ดยสถาน
ที�นี2นําความเชื�อมาจากแผน่ดนิศักดิ;สทิธ ิโดยใชแ้มนํ่2าอสิตรา เป็นตัวแทนของจอรแ์ดน รปูแบบสถาปัตยกรรม
สมัยร่ววมใหม่เป็นลักษณะหลังคาทรงกรวยสทีอง มภีาพนูนตํ�าของกนิยาร็อคกระเบื2องเซรามกิ และใชต้ัว
อาคารเป็นเสมอืนสถานที�ศักดิ;สทิธิ;ของเยรซูาเล็ม 

เที3ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตั 2งอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที�ศักดิ;สทิธิ;และ

ศูนยร์วมทางจติใจของชาวรัสเซยีและยังเป็นที�เก็บศพของเลนิน  ซึ�งถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนิตและหนิอ่อน
นับเป็นลา้นชิ2นที�ตอกลงไปบนพื2น จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง  จัตรัุสแหง่นี2เป็นสถานที�ที�ใชจั้ดงาน 
หรอื กจิกรรมที�สําคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายชั�วอายุคน จงึนับว่าเป็นจุดท่องเที�ยวรัสเซยีที�ไม่ควรพลาด 
เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานที�ที�รายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมที�สวยงาม อย่างเช่น 
พระราชวังเครมลนิ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ,พพิธิภัณฑท์ี�สําคัญ, แหล่งชอ้ปปิ2งชื�อดังของกรุงมอสโกนั�นก็คอื
หา้งสรรพสนิคา้กมุ (Gum) หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกแ่ละใหญท่ี�สดุในกรุงมอสโก  ซึ�งปัจจุบันเป็นหา้งที�หรหูรา
และอลังการมาก  และอนุสรณ์สถานเลนนิซึ�งเป็นบคุคลสําคัญของประเทศรัสเซยี 

  

 นําท่านถ่ายภาพกับ วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ�งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม
และสัญลักษณ์ที�สําคัญของกรุงมอสโคว ์เป็นวหิารที�สวยงามที�มโีบสถ ์9 โบสถ ์มรีูปทรงที�ไม่เหมอืนโบสถ์
อื�น คือมีโดม 8 โดมลอ้มรอบโดมที� 9 ที�อยู่ตรงกลาง  และทําใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหลี�ยม ดว้ย
สถาปัตยกรรมที�ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ  ยอดที�มสีสีันสวยงาม สดใส ตั 2งชื�อเลน่
ใหว้หิารนี2ว่า “โบสถล์ูกกวาด”ที�มลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซึ�งเชื�อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที�ไม่ไดล้อกเลียนแบบของศลิปะยุคใดมาก่อน  ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนี2ถูกสรา้งโดย
สถาปนกิชาวรัสเซยี ชื�อ โพสทน์คิ ยาคอฟเลฟ (Postnik  Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถกูควักดวงตา
ทั2งสองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานที� 4 นับเป็นความโหดรา้ยที�น่าเศรา้ยิ�งนัก เพราะว่าไม่ตอ้งการใหไ้ปสรา้งสิ�ง
สวยงามเชน่นี2ในที�แหง่ใดอกี (แวะถา่ยรปูดา้นนอก)   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 ผ่านชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั 2งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะ
โกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที�ทํามาจากทับทมินํ2าหนัก 20 ตัน ซึ�งพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มื�อปี 
ค.ศ. 1995  และนําท่านชอ้ปปิ2ง หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมที�
เกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั 2นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 
เสื2อผา้ เครื�องสําอาง นํ2าหอม แบรนดด์ังที�มชีื�อเสยีงที�เป็นรุน่ลา่สดุ (New Collection) 

 นําท่านชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตั 2งอยู่ที�กรุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้งอยู่บน

เนนิเขารมิฝั�งแมนํ่2ามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศนูยก์ลางที�สําคัญของเมอืง
หลวง  ทั 2งยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมที�สวยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็นสว่นที�เกา่แกท่ี�สดุของ
มอสโก  ซึ�งสรา้งขึ2นในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิโดลโกรูกมีรัีบสั�งใหส้รา้ง
เพื�อใชป้้องกันศัตรู ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดาที�เป็นเหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความ
เชื�อของชาวรัสเซยีเครมลนิคือที�สถติยใของพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละที�ตั 2ง
สถานที�สําคัญหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆหอระฆังของอวีานมหาราชและสิ�งกอ่สรา้งอื�นๆ อกี
มากมาย  และยังเป็นที�ตั 2งของ มหาวหิารอสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี2 
เป็นสถานที�ประกอบพธิีบรมราชภเิษก สวมมงกุฏชรอ้งคใ์หม่ เริ�มตั 2งแต่ซรอ์วิานที� 4 เป็นตน้มา อกีทั 2งยัง
รวมถงึการเขา้สาบานตนของเจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะสวามภิักดิ;ต่อซาร์แห่งรัสเชยีอีกดว้ย ภายใน
ประกอบดยภาพวาดไอคอนต่างๆ และภาพตามพระคัมภีร์ใบเบลิช่วงตอนที�สําคัญครบถว้น รวมถึงวัน
พพิากษาดว้ย พระแทน่ประทับของพระเจา้อวิานที� 4 สําหรับฟังเทศน์ พระแท่นที�ประของพระมเหสขีองซร ์
และพระแท่นสําหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่
อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  

 ผา่นชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ที�
สรา้งอทุศิใหก้บันักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุนัเป็นที�เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเต
อร์มหาราช  ผา่นชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรา้งเมื�อปี ค.ศ.
1505-1508 หอคอยมคีวามสงู 80 เมตร มจํีานวนขั 2นบันได 137 ขั 2น อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญห่นัก 
64 ตันแขวนอยู ่ตามประเพณีแลว้ระฆงันี2จะถกูต ี3 ครั 2งเมื�อมกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ทา่นั2น ผา่นชม ปืน
ใหญพ่ระเจา้ซาร ์(TSAR CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซารม์คีวามยาวมากถงึเกอืบ 6 เมตร สรา้งขึ2นในปี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ค.ศ. 1586 โดยจุดประสงคใ์นการสรา้งขึ2นก็เพื�อเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจเพยีงเท่านั2น ไมเ่คยนํามาใชจ้รงิ
ในสมรภมูสิงคราม  
นําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) หรอืเนนิเขานกกระจอก 
เป็นบรเิวณที�มองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรงุมอสโกไดก้วา้งมากของนครมอสโควท์ี�อยูเ่บื2อง
ล่างไดโ้ดยทั2งหมด  จงึทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนนิเขานกกระจอกแห่งนี2เป็นที�ตั 2ง
บา้นพักของตน  ปัจจุบันพื2นที�ดังกล่าวเป็นที�ตั 2งของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิที�สวยที�สดุใน
มอสโคว์ที�คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจุดที�นักท่องเที�ยวใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชม
บรรยากาศของมอสโคว ์

 
นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ที�โดง่ดังไปทั�วโลก เพราะการฝึกสัตวทั์ 2งเล็กและใหญใ่หแ้สดง
ในทว่งทา่ตา่งๆ เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี�ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั2งมายากล กายกรรม
ไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 
15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี2ยังมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองที�ระลกึดว้ย 
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางคร ัEงงดการแสดงโดยไม่การแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิOในการคนืเงนิ โดยทางบรษิทัจะเปลี3ยนจากชมละครสตัวเ์ป็น นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑ์
อวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมีถ่ายรูปหรือวีด ีโอ  จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ3มเตมิ)** 

คํ3า บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร (3) 
ที3พกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัที3สาม      ตลาดอสิมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชารก์อรส์ - โบสถโ์ฮลี ทรีน ิต ีE – บ่อนํ Eา

ศกัด ิOสทิธ ิOธรรมชาต-ิสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์ยา่นถนนอาบตั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  
 นําทา่นสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดที�ใหญท่ี�สดุของประเทศ ที�นี�สรา้งขึ2นในปี 
ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม – พพิธิภัณฑ ์การบันเทงิ และแหลง่การเรยีนรู ้ตลอดจน
เป็นสถานที�สําหรับจัดกจิกรรมตา่งๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมใน
รปูแบบตา่งๆ ซึ�งเป็นศลิปะเกา่เเกด่ั 2งเดมิของรัสเซยี เป็นจดุถา่ยภาพที�สวยงาม  และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื2อ
สนิคา้พื2นเมอืงนานาชนดิ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล ่และอื�นๆอกีมากมาย 
 เดนิทางสู ่เมอืงชารก์อรส์ (Zagorsk) ซึ�งชื�อเดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชั�วโมง 30 นาที�)  เป็นเมอืงท่องเที�ยวที�มคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ�งมมีา
ตั 2งแตส่มัย ศตวรรษที� 15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชีื�อเสยีงในเรื�องของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เป็นที�ตั 2งของศาสนสถานที�ใหญ่ที�สุดและเก่าแก่ที�สุด โดยตัวเมืองนั2นตั 2งอยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทศิ
ตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร เมื�อปีค.ศ.1919 ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น "ซากอรส์" เพื�อใหเ้กยีรตแิกเ่ลขาธกิาร
คณะกรรมการพรรคคอมมวินสิตท์ี�ชื�อ ว่า "ชารก์อรส์กี2" และยังเป็นที�ตั 2งของ"ศาสนาสถานทรนิติี2ของเซนต์
เซอรเ์จยีส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ที�ใหญท่ี�สดุและเกา่แกท่ี�สดุ มอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณ
สวยงาม อาท ิโบสถโ์ฮล ีทรนีติ ีE (Holy Trinity Monastery) สขีาว หลังคาเป็นยอดโดมสทีอง โบสถ์
ยอดโดมหัวหอมสนํี2าเงนิและสทีองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบ่อนํ Eาศกัด ิOสทิธ ิOธรรมชาต ิ
(Chapel Over the Well) “มีเรื�องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที�โบสถ์แลว้คน้พบบ่อนํ2 าโดยบังเอิญ 
หลงัจากนํานํ2ามาลา้งหนา้ ความศกัดิ;สทิธิ;ก็ทําใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

เท ี3ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  จากนั2นนําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขึ2นในปี ค.ศ.1931 โดย

ไดรั้บการยกยอ่งจากทั�วโลกวา่เป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิที�สวยที�สดุในโลก ซึ�งในแตล่ะสถานีจะมกีารตกแตง่
ที�แตกตา่งกัน  สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยที�ดทีี�สดุเพราะมโีครงสรา้งที�แข็งแรง รวมทั2งการ
กอ่สรา้งที�ขดุลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และ บางสถานยัีงเป็นที� บญัชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย 
นําท่านชอปปิ2ง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถอืเป็นถนนที�เกา่แกท่ี�สดุของรัสเซยี เคยถูกทําลายไป
ในชว่งศตวรรษที� 18 แตม่กีารซอ่มแซมขึ2นมาใหม ่ปัจจุบันถนนเสน้นี2กลายเป็นถนนคนเดนิที�มชีื�อเสยีงที�สดุ 
และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวรัสเซยีชื�อดัง จติรกร รา้นขายของที�ระลกึ รา้นกาแฟ ศนูยว์ัฒนธรรม โรงละคร 
แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของที�ระลกึ รา้นนั�งเลน่ และยังมศีลิปินมานั�งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่
ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ3า  บรกิารอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร Hard Rock Café (6)   
ที3พกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัที3ส ี3     มหาวหิารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวงัซารซินิา่ - AVIA PARK Shopping Mall 

 ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

 เชา้                บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 
จากนั2นนําท่านชมดา้นนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ (ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารที�ใหญ่ที�สดุในรัสเซยีและสงูที�สดุในโลก ตั 2งอยู่ตั 2งอยู่รมิฝั�งแม่นํ2า Moskva เมอืง
มอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขึ2นในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ที� 1 เพื�อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและ
แสดงกตัญyตุาแดพ่ระเป็นเจา้ที�ทรงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนต์
เดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45  และในทา้ยที�สดุปี 1990 มกีารระดมทุนสรา้งมหาวหิารขึ2นมาใหม่
จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดังนั2นที�นี�จงึเป็นที�รักและศนูยร์วมจติใจของประชาชน ถกูใชเ้ป็นสถานที�หลักใน
การประกอบพธิกีรรมทางศาสนา สว่นการตกแตง่ภายในโบสถนั์2น สวยงามและดศูักดิ;สทิธิ;มาก คนที�เดนิเขา้
ไปตอ้งค่อนขา้งสํารวม และไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน ทุกท่านตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซึ�งควรค่าแก่
การเขา้ชมเป็นอยา่งยิ�ง  
(แวะถา่ยรปูดา้นนอก) 
นําทา่นชมสวนแหง่ใหม ่Zaryadye Park กลางกรงุมอสโก ซึ�งไดป้รับปรงุรโีนเวทใหม ่ที�ใกลก้บัศนูยก์ลาง
ท่องเที�ยวของมหานครมอสโกคอืจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนที�มดีไีซน์สวยแบบธรรมชาต ิ
สวนป่า ที�มฉีากหลังเป็นแลนดม์ารก์ของรัสเซยี  สําหรับสวนสาธารณะนี2นับเป็นสญัลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
หนึ�งที�จะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซึ�งภายในสวนจะมพีชืพรรณที�เป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  
โดยทําเลที�ตั 2งของสวนแห่งนี2อยู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก จะอยู่ตดิกับแม่นํ2ามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ 
แลว้ยังมีโรงละครทรงครึ�งวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริ์ตฮอลล์ และที�พลาดไม่ไดก้็คือ “สะพานลอยฟ้า” 
(Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที�สรา้งยื�นขึ2นไปเหนือแม่นํ2า สรา้งขึ2นจากคอนกรตีและไมแ้ต่
สามารถรองรับนํ2าหนักไดม้ากถงึ 3,000-4,000 คน ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแมนํ่2าอกีแหง่หนึ�งเลย 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที3ยง อสิระอาหารเที3ยงตามอธัยาศยั เพื3อสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเที3ยว  

 นําท่านชม พระราชวงัซารซินิา่ (Tsaritsyno Palace) เป็นพระราชวังที�ถูกลมื สรา้งไวใ้นสมัยของพระ
นางแคทเทอรนีมหาราช แห่งนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ตั 2งอยู่ในเมอืงมอสโก เป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระ
นางแคทเธอรนี และเป็นพระราชวังเพยีงแหง่เดยีวในกรุงมอสโก สรา้งตั 2งแตปี่ 1775 แตไ่มเ่สร็จ  จนกระทั�ง
หลายรอ้ยปีถัดมา รัฐบาลไดดํ้าเนนิการสรา้งต่อจนเสร็จในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มคีวามงามและ
ใหญโ่ต มสีวนสาธารณะดา้นหนา้ที�กวา้งขวางและสวยงามรม่รื�น 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ2ง AVIA PARK Shopping Mall ศนูยก์ารคา้ที�เป็นแหล่งชอ้ปปิ2งพักผ่อนและเป็นที�ให ้
ความสะดวกสบายสําหรับผูท้ี�เดินทางมาชอ้ปปิ2 ง มีทั 2งแบรนด์ต่างประเทศที�มีชื�อเสียงมากมายเช่น 
Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s เป็นตน้  อีกทั 2งยังมี
รา้นขายอาหารตา่งๆเปิดใหบ้รกิารอกีมากมาย 

18.00 น. จากนั2นนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG)  (TG) 
เที3ยวบนิที3 TG975   (สําหรบัเที3ยวบนินีE มบีรกิารอาหารและเครื3องดื3มบนเครื3องบนิ ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 8 ช ั3วโมง 50 นาท)ี 

 
วนัที3หา้   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 
10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัEงนีEเพื3อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที3ไมต่อ้งการต ั�วเครื3องบนิ 17,999 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 9,999 บาท **  
(ไมม่ที ี3น ั3งบนเครื3องบนิ) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บรษิทัขอสงวนสทิธิO :  รายการทวัรส์ามารถเปลี3ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื3องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัEงนีEข ึEนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัEนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิOในการปรบัเปลี3ยนเวลา
ทอ่งเที3ยวตามสถานที3ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 
สําคญั !! :   
* อตัรานีEเฉพาะนกัทอ่งเที3ยวที3ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัEน กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิOเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิ3มจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัEงจากที3ดา้นหนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิOไม่รบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที3จะเกดิขึEนตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี3ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใด
สว่นหนึ3ง 

 

อตัราคา่บรกิารนีEรวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชั 2นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีนํ2ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ  

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ โดยมนํี2าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิ2น) และ ถอืขึ2นเครื�องบนิไดนํ้2าหนักไม่เกนิ 7 
ก.ก. (ไมจํ่ากดัจํานวนชิ2น แตทั่ 2งนี2เจา้หนา้ที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พักระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา 
หรอื กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุกรณีไมร่วมจะชี2แจงแตล่ะสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มัคคเุทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� คา่เบี2ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� คา่บรกิารนี2รับเฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั2น 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

� ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ3นและคนขบัรถ รวมท่านละ 50 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   

� ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ2าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั2นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ธรรมเนียมการจองที�นั�งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่ับสายการบนิ 
และ รุน่ของเครื�องบนิแตล่ะไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

� คา่ภาษีนํ2ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

 
เดนิทางขึEนตํ3า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
 
 

เง ื3อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั 2งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ 2งหมดนี2แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื3อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื3อสํารองที3น ั3ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื3อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที3ยวทรปิใด, วนัที3ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิOไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื3อ-นามสกลุ และอื3นๆ เพื3อใชใ้นการจองต ั�วเครื3องบนิท ัEงส ิEน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ2นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื3อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 2งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ;ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ; ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพื3อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 
ขอ้มลูสําคญัเกี3ยวกบั โรงแรมที3พกั ที3ทา่นควรทราบ 

� เนื3องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี3ยว (Single) 
, หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะ
ประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัEนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ3งถา้ตอ้งการ
เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั 
เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี3ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิO
ในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ3มตามจรงิที3เกดิขึEนจากนกัทอ่งเที3ยวหรอืเอเยน่ต ์

� โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศ เนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  
� กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ;ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
� โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั 2งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ2า ซึ�งขึ2นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ
แตกตา่งกนั 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิOท ี3จะเลื3อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีที3มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

1. ขอสงวนสทิธิ;การเก็บคา่นํ2ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ;ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

5. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 2งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 2งหมด  

6. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั 2ง ทั 2งนี2 
กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษทกุครั 2งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงไดก้รณี
ที�ทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เชน่ ตั�วเครื�องบนิ , ตั�วรถทัวร ์, ตั�ว 

9. กรณีที�ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั�วภายในประเทศ เชน่ ตั�วเครื�องบนิ , ตั�วรถทัวร์ , ตั�วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื�อยนืยันกับเจา้หนา้ที�ก่อนทุกครั 2ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่ับ
ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นั2น สิ�งสําคัญ ทา่นจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื�อ
เช็คอนิก่อนเครื�องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง โดยในส่วนนี2หากเกดิความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธิ;ในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ2นใดๆทั 2งสิ2น  (กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื2อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณา
แจง้เจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ) 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั2นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น 

12. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

13. อัตราทัวรน์ี2 เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นั2น หากตอ้งการเปลี�ยนแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�เป็น
กรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที�ไม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีที�ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้งชําระค่า
หอ้งพักเดี�ยวตามที�ระบ ุ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ2งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 2งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

16. สําหรับลูกคา้ที�เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึ2นอยู่กับ
โรงแรมที�คณะนั2นๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม (พักเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

17. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสี�โมงเย็นก็จะเริ�มมดืแลว้ สถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ 
จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที�ทอ่งเที�ยวกลางแจง้ เวลา
เดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กัน
แดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

18. กรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�จะเกดิขึ2นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

19. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของ
ทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํ2า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ�ง มหีนา้ใดหนา้หนึ�งหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ�ง
หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทั2งสิ2น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที�
ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ;ไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั2นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอื
เดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ตา่งประเทศเพื�อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที�บรษัิทเร็วที�สดุ 
เพื�อยนืยันการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยังไมอ่อกบัตร
โดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) ทา่นสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั�วเครื�องบนิ) เรยีบรอ้ย
แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ;ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ2นจรงิทั 2งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั�วเครื�องบนิแบบกรุ๊ปจะ
ออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่บักระบวนการและขั 2นตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกี�ยวกับที�นั�งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบัตรโดยสาร (ตั�ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิ;ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�องบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามที�สดุ
ใหท้า่นไดนั้�งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สดุ  

21. ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพักในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจ
ทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี�ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชั 2นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

22. เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงทั2งหมดนี2แลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

24. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์......................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ......................................................... โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั 2งหมด..................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ 2งหมด..........หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL………… / TRIPLE.............) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
รายชื3อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื3อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื2อวัว � ไมท่านเนื2อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื3อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื3อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ชื3อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื3อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 


